Jaarverslag GMR SKOBOS 2017-2018
Dit verslag geeft de hoofdlijnen weer van het overleg dat heeft plaatsgevonden in het schooljaar
2017 - 2018 tussen het college van bestuur van SKOBOS en de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR). Het is geschreven ten behoeve van de directeuren van SKOBOS, de
Raad van Toezicht van SKOBOS, medezeggenschapsraden, leerkrachten en ouders.
Algemeen
Alle medezeggenschapsraden (MR-en) van de SKOBOS scholen zijn vertegenwoordigd in de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De raad bestaat uit afgevaardigden uit de ouderen leerkrachtgeledingen van medezeggenschapsraden uit Oirschot, Spoordonk en de Beerzen en uit
afgevaardigden die door deze zijn voorgedragen.
Bij aanvang van het vergaderjaar, in september 2017 bestond de GMR uit de volgende
vertegenwoordigers:
De Fonkeling
BS De Beerze
BS De Linde
BS De Plataan
St. Antoniusschool

Oudergeleding:
Naomi van den Broek
Susan Quirijnen
Edith Hoeks
Fons Peeters
Mark Lukkassen

Leerkrachtgeleding:
Marijke Swaans
Bianca Moelans
Lenne van Hamont
Bertine van Esch
Wendy Robben

De voorzitterstaak werd tot april 2018 uitgevoerd door Fons Peeters, afgevaardigd namens de
oudergeleding van medezeggenschapsraad van De Plataan. Daarna heeft Mark Lukkassen,
afgevaardigd namens de oudergeleding van de Antoniusschool, deze taak van hem overgenomen.
Het secretariaat werd gevoerd door Bianca Moelans, van de personeelsgeleding van de
medezeggenschapsraad van De Beerze.
De GMR is in het schooljaar 2017-2018 zes keer bijeengekomen.
De vergaderdata worden jaarlijks vastgelegd in het jaarplan en zoveel mogelijk afgestemd met de
vergaderingen van de Raad van Toezicht. De vergaderingen vinden plaats in het bestuurskantoor van
SKOBOS. GMR vergaderingen zijn in principe openbaar. Voorafgaand aan iedere vergadering vindt
afstemming plaats tussen de voorzitter college van bestuur van SKOBOS en de voorzitter van de
GMR.
Naast de reguliere vergaderingen hebben we deelgenomen aan een gezamenlijke avond met
directeuren en Raad van Toezicht waarbij gebrainstormd werd over de nieuwe missie en visie van
SKOBOS.

In maart heeft de voorzitter van de GMR een gesprek gehad met de voorzitter van de Raad van
Toezicht. Dit was een open en goed gesprek. Er zal in de toekomst 2x per jaar een gesprek tussen
beide partijen plaatsvinden. Mochten er tussentijds bespreekpunten zijn, dan wordt er contact gezocht.
Onderwijszaken
De GMR heeft in januari een positief advies uitgebracht ten aanzien van het vakantierooster 2018 2019. Het vakantierooster volgt zoveel mogelijk de landelijke en provinciale richtlijnen.
Er is ook dit jaar weer regelmatig aandacht geweest voor Passend Onderwijs. Er wordt nog steeds hard
gewerkt om dit binnen SKOBOS zo goed mogelijk vorm te geven.
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Regelmatig is er aandacht geweest voor TaalBOS; de taalklas van SKOBOS waarin kinderen, die
Nederlands als tweede taal leren, onderwijs krijgen. Momenteel is deze klas gevestigd in De Plataan.
Kinderen volgen hier ’s ochtends onderwijs en in de middag gaan zij terug naar hun eigen groep op
hun eigen basisschool.
Ook de ontwikkelingen in de bovenschoolse Plusklas zijn regelmatig ter sprake gekomen.
SKOBOS 2.0 en de 21-st Century Skills zijn regelmatig besproken. Er is een enorme impuls gegeven
op ICT-gebied zodat alle scholen op dit gebied goed voorbereid zijn op wat de toekomst zal vragen.
Er is op SKOBOS-niveau een projectplan opgesteld waar iedere school zelf verder invulling aan gaat
geven. Er is een groep “kartrekkers” (vertegenwoordigers van de scholen) die hierin het voortouw
nemen op hun eigen school.
Personeel
De GMR heeft instemming verleend aan het stuk waarin gesteld wordt dat de functiebeschrijving LB
met projecttaak, zoals SKOBOS die hanteert, van toepassing is op de nieuwe functie leerkracht L11,
conform nieuwe cao.
We hebben instemming verleend aan het “meerjarig bestuursformatieplan”.
In augustus 2018 werd er geen enkele WerkTijdFactor in het RisicoDragendDeel van de Formatie
geplaatst. De personeelsgeleding heeft ingestemd met dit besluit.
Financiën
Met ingang van 2012 wordt er jaarlijks een risicoanalyse gemaakt. Deze betreft ook de effecten van de
terugloop in formatie en de bezuinigingen in het kader van het financieel gezond houden van de
organisatie.
De begroting van 2018 tot 2022 is aan ons gepresenteerd.

Strategisch Beleid SKOBOS
Periodiek ontvangt de GMR een voortgangsreportage met daarin een overzicht van onderwerpen uit
het strategisch beleidsplan waar ontwikkelingen te melden zijn. Deze werkwijze zorgt voor goed
inzicht in de ontwikkeling en geeft de mogelijkheid om inhoudelijk door te praten over deze
ontwikkelingen.
De GMR is actief betrokken geweest bij het opstellen van de nieuwe visie en missie van SKOBOS.
De 3 kernwaarden die hieruit voort zijn gekomen zijn: open-minded, verbonden en verantwoordelijk.
Het veranderen van de wet op de privacy en de gevolgen hiervan voor SKOBOS zijn besproken.
Kwaliteit
SKOBOS stelt meerdere malen per jaar een managementrapportage op. De kwaliteitsrapportage geeft
onder meer inzage in leerlingenaantallen, inzet van zorgarrangementen, ziekteverzuim en
exploitatieresultaat. Deze wordt tijdens de vergadering getoond en mondeling toegelicht.

Scholing GMR
De GMR heeft dit schooljaar geen scholing gevolgd.
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Actuele zaken
Er is aandacht geweest voor de landelijke acties in het basisonderwijs voor o.a. een hoger salaris en
minder werkdruk. SKOBOS heeft haar standpunt, m.n. gericht op de stakingen, hierin duidelijk
gemaakt.
Hieraan gekoppeld is ook de problematiek rondom het lerarentekort (en het tekort aan vervangers)
besproken.
Er zijn nieuw statuten opgesteld die zowel gelden voor GMR als alle MR-en.
Ook zijn er voor beide geledingen nieuwe reglementen opgesteld.
Er was een vacature in de Raad van Toezicht. De GMR heeft Willy Evers voorgedragen als kandidaat.
Hij maakt inmiddels deel uit van de Raad van Toezicht.
Nagenoeg elke vergadering is er aandacht geweest voor een mogelijke unilocatie bij De Klep in
Middelbeers. Inzet is dat beide locaties van Bs De Beerze daar gehuisvest gaan worden. Samen met
kinderopvang en sportverenigingen.
Bianca Moelans,
Secretaris GMR.
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